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Ásbrú er heilt samfélag sem rís á gamla varnarsvæðinu í Reykjanesbæ. Ásbrú 

snýst um hreina orku, þekkingu og nýsköpun, alþjóðlega samkeppnishæfni, 

nálægð við alþjóðasamgöngur, mannauð, húsnæðiskost, æðri menntun, 

rannsóknir og heilsu. Ásbrú er nýsköpun – þar býr framtíðin.

ELDVÖRP
frumkvöðlasetur og fyrirtækjahótel

Samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs



Sameign

1. Anddyri

2. Fundarherbergi

3. Móttaka

4. Kaffistofa

5. Geymsla

6. Snyrting kvenna

7. Snyrting karla

8. Rafmagn

9. Fyrirlestrarsalur

Útleigð rými

1. Skrifstofurými 79 m2

2. Skrifstofurými 48 m2

3. Skrifstofurými 60 m2

4. Skrifstofurými 92 m2

5. Skrifstofurými 80 m2

6. Skrifstofurými 99 m2

7. Skrifstofurými 52 m2

8. Skrifstofurými 23 m2

9. Skrifstofurými 48 m2

10. Skrifstofurými 67 m2

11. Skrifstofurými 66 m2

12. Skrifstofurými 161 m2

13. Skrifstofurými 162 m2

ELDVÖRP
frumkvöðlasetur og fyrirtækjahótel

Eldvörp er frumkvöðlasetur í fyrrum höfuðstöðvum varnarliðs Nató í 
Ásbrú sem opnuðu vorið 2009.

Hugmyndin á bak við Eldvörp er að hafa til reiðu húsnæði fyrir frum-
kvöðlafyrirtæki og fyrirtæki sem starfa að stóru leyti í Ásbrú.

Eldvörp eru í heild 1.750 fermetrar og skiptist það í skrifstofueiningar 
fyrir fyrirtæki, 40 fm fundarherbergi, 100 fm fyrirlestrarsal, sameig-
inlega salernisaðstöðu og kaffistofu. Rýmin í Eldvörpum eru frá 20 
fermetrum upp í 160 fermetra og er lítið mál að stækka eða minnka 
rýmin eftir þörfum leigjenda. 

Hugmyndafræði Eldvarpa kemur frá vísindagörðum á norðurlönd-
unum þar sem ekki einungis frumkvöðlar hafa aðstöðu heldur einnig 
stoðfyrirtæki þeirra svo sem verkfræðifyrirtæki og auglýsingastofur. 

Úr þessu mun skapast umhverfi þar sem kraftmiklir aðilar með skap-
andi sýn komi saman og fái styrk og hugmyndir hvor frá öðrum. 

Samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs



Eldvörp eru í eigu Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar sem hefur umsjón með 
leigu á rýmum í Eldvörpum. Einungis þeim aðilum sem standast þær kröfur 
að vera frumkvöðlafyrirtæki eða hafa starfsemi sína að stærstu leyti í Ásbrú 
koma til greina sem leigjendur í Eldvörp.

Þróunarfélag  Keflavíkurflugvallar
Bygging 946
Pósthólf 420
232 Reykjanesbær

Sími 425 2100
Fax 425 2101
Netfang info@kadeco.is
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